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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอแก้ไขสถานที่ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานที่ผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม
ประเภทอาหาร / การย้ายสถานที่ผลิตหรือสถานที่เก็บอาหาร / การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานที่ผลิต
หรือสถานที่เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเคร่ืองจักร 
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ:  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
กระทรวง: กระทรวงสาธารณสุข 
 
1. ชื่อกระบวนงาน : การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การเพิ่ม

ประเภทอาหาร/การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลงแก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิต
หรือสถานท่ีเก็บอาหาร การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลดเครื่องจักร 

หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน : กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 

2. ประเภทของงานบริการ : กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว   
3. หมวดหมู่ของงานบริการ : อนุญาต/ออกใบอนุญาต/รับรอง  
4. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เก่ียวข้อง: 

1) 
2) 

พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ค าส่ังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาท่ี 495/2555 ลงวันท่ี 12 ธันวาคม 2555 

5. ระดับผลกระทบ: บริการท่ีมีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  
6. พื้นที่ใหบ้ริการ: จังหวัดนครราชสีมา 
7. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงที่ก าหนดระยะเวลา ประกาศส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ก าหนด

ระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน  
ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ   60   วันท าการ  

8. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน   0  
 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 0  
 จ านวนค าขอที่น้อยที่สุด  0  
9. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน [ส าเนาคู่มือประชาชน] การขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (กรณีต้อง

ตรวจสถานท่ีผลิต) ได้แก่ การเพิ่มประเภทอาหาร / การย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร / การขอเปล่ียนแปลง
แก้ไข เช่น การเพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร การเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลด
เครื่องจักร 
  

10. ช่องทางการให้บริการ 
  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center: OSSC) 

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา  
255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
โทรศัพท์: 0 4446 5010-4 ต่อ 105 /ติดต่อด้วยตนเอง ณ หน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดท่ีทางราชการก าหนด)               
ต้ังแต่เวลา 08:30 - 16:30 น. (มีพักเท่ียง) 
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11. หลักเกณฑ์ วิธีการ เง่ือนไข(ถ้ามี) ในการยื่นค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
หลักเกณฑ์ 
  1. สถานท่ีผลิตท่ีไม่เข้าข่ายโรงงาน หมายถึง สถานท่ีผลิตท่ีมีการใช้เครื่องจักรก าลังรวมไม่ถึง 5 แรงม้า และใช้คนงานไม่
ถึง 7 คน โดยใช้เครื่องจักรหรือไม่ก็ตาม 
  2. ระเบียบส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการด าเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร พ.ศ. 2557 ระบุว่า
การแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีผลิตอาหารและเปล่ียนแปลงรายการอาหารกรณีสถานท่ีผลิตไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ให้
ยื่นแบบการแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตามแบบ สบ.2 แนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมหลักฐานท่ีระบุไว้ใน
แบบ สบ.2 
  3. สถานท่ีผลิตอาหารต้องปฏิบัติให้สอดคล้องตามข้อกฎหมายแล้วแต่กรณี ดังนี้ 
   3.1. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตน้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 
220) พ.ศ. 2544 เรื่อง น้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท (ฉบับท่ี 3) (จีเอ็มพีเฉพาะของน้ าบริโภคฯ) 
   3.2. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตนมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ ต้อง
เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 298) พ.ศ. 2549 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการ
เก็บรักษาผลิตภัณฑ์นมพร้อมบริโภคชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเช้ือด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอไรส์ (จีเอ็มพีเฉพาะของนม
พร้อมด่ืมชนิดเหลวพาสเจอร์ไรส์) 
   3.3. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทชนิดท่ีมีความเป็นกรดต่ า และชนิดท่ีปรับกรด ต้องเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 349) พ.ศ. 2556 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บ
รักษาอาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิทท่ีมีความเป็นกรดต่ าและชนิดท่ีปรับกรด (จีเอ็มพีเฉพาะของอาหารที่มีความเป็นกรดต่ า
และอาหารปรับกรด) 
   3.4. กรณีเป็นสถานท่ีฉายรังสีอาหาร ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อาหารฉายรังสี ประกาศ 
ณ วันท่ี 14 กันยายน 2553 
   3.5. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารแปรรูปท่ีบรรจุในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข (ฉบับท่ี 342) พ.ศ. 2555 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารแปรรูปท่ี
บรรจุในภาชนะพร้อมจ าหน่าย (จีเอ็มพีของอาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจ าหน่าย) 
   3.6. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 ตามบันทึกการตรวจสถานท่ีผลิตเกลือบริโภค 
   3.7. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารทั่วไป ต้องเป็นไปไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 1 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
อาหาร พ.ศ.2522 
   3.8. กรณีเป็นสถานท่ีผลิตอาหารอื่น นอกเหนือจาก 3.1-3.7 ท่ีมีการก าหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543, ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 239) พ.ศ.2544 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง
แก้ไขเพิ่มเติมกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 193) พ.ศ.2543 (ฉบับท่ี 2) ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ
ท่ี 193) พ.ศ.2543 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (จีเอ็มพีทั่วไป) 
  4. การย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหารไปต้ัง ณ จังหวัดใหม่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การย้ายสถานเกี่ยวกับการ
อนุญาตอาหารไปต้ัง ณ จังหวัดใหม่ 
เง่ือนไข 
  1. ผู้ยื่นค าขอต้องยื่นค าขอและเอกสารหลักฐานด้วยตนเองโดยการรับค าขอท่ี OSSC ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครราชสีมา 
  2. ผู้มายื่นค าขอ ต้องสามารถให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสถานท่ีและผลิตภัณฑ์ท่ียื่นค าขอได้ และมีอ านาจตัดสินใจ
และลงนามรับทราบข้อบกพร่องได้ (กรณีไม่ใช่ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการผู้มีอ านาจของนิติบุคคลให้มีหนังสือมอบอ านาจ
ให้มีอ านาจด าเนินการแทนแนบด้วย) 
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  3. ก าหนดให้ผู้ยื่นค าขอต้องจัดเรียงเอกสารแบบค าขอและหลักฐานประกอบ พร้อมตรวจสอบให้ครบถ้วนถูกต้อง ตาม
แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (Checklist) และให้ผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตามหนังสือ
รับรองของนิติบุคคลเป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ ส่วนเอกสารอื่นๆ บุคคลท่ีสามารถลงนามรับรองได้แก่ ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการท่ีมีอ านาจฯ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
  4. การขออนุญาตผลิตอาหารที่เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีการใช้สารอาหารหรือสารเคมีชนิดใหม่ (Novel Ingredients) ท่ียังไม่ได้
ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน หรือเป็นผลิตภัณฑ์อาหารใหม่ (Novel Food) ต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยโดย
ผู้เช่ียวชาญ และรับรองโดยคณะอนุกรรมการอาหารก่อนจึงจะขออนุญาตผลิตอาหารได้) (ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมท่ีคู่มือ
ส าหรับประชาชน เรื่องการขอประเมินความปลอดภัยอาหาร) 
  5. การไม่อนุญาตค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนครจะพิจารณาไม่อนุญาตค าขอฯ ในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
    5.1 กรณีผลการตรวจสอบเอกสารหลักฐานแล้วพบว่าไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมายและหลักวิชาการ 
หรือไม่สอดคล้องตามรายละเอียดท่ีระบุไว้ในคู่มือส าหรับประชาชน 
    5.2 กรณีผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่เป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีระบุในหลักเกณฑ์ข้อ 3.1-3.8 ข้างต้น หรือ
ผลการตรวจสอบสถานท่ีผลิตอาหารไม่ถูกต้องตรงตามเอกสารหลักฐานท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ส่งมอบเอกสารหลักฐานไว้ หรือกรณีท่ี
ผู้ประกอบการไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องเล็กน้อยให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
  6. การคืนค าขอ : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาจะส่งคืนค าขอฯ พร้อมเอกสารหลักฐานให้แก่ผู้ยื่นค าขอฯ 
ในกรณีท่ีผู้ยื่นค าขอฯ ไม่สามารถส่งมอบเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในแบบตรวจสอบค าขอ
และบันทึกข้อบกพร่อง 
  7. กรณีกรรมวิธีการผลิตมีความซับซ้อนหรือเป็นเทคโนโลยีใหม่ จะต้องผ่านการพิจารณาโดยคณะท างาน/
คณะกรรมการ/หรือผู้เช่ียวชาญ จะต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มจากท่ีระบุไว้ในคู่มือฉบับนี้โดยประมาณ 30-90 วันท าการ หรือ
มากกว่า แล้วแต่กรณี 
12. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

1) การตรวจสอบเอกสาร 
 

ผู้ประกอบการย่ืนค าขอและ
เอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณา  

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

2) การตรวจสอบเอกสาร 
 

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบความ
ครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

3) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้ผู้ย่ืน
ค าขอด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องตามบันทึก
ข้อบกพร่อง ภายในเวลาท่ี
ก าหนด และน ามาย่ืนต่อ
เจ้าหน้าท่ี ณ OSSC 

 กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

4) การตรวจสอบเอกสาร 
 

กรณีเอกสารครบถ้วนผู้ย่ืนค าขอ
รอรับใบรับค าขอไว้เป็นหลักฐาน 
 

5 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

- 

5) การพิจารณา 
 

กรณีสถานที่ผลิตอาหารต้ังอยู่
จังหวัดนครราชสีมาและผลิต
ประเภทอาหารที่มอบอ านาจให้
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็น

18 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 
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ที่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอนการ

บริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

ผู้อนุญาต คณะผู้ประเมินของ
จังหวัด ประเมินความถูกต้อง
และสอดคล้องตามกฎหมายทั้ง
ด้านสถานที่และด้านเอกสาร 

6) การลงนาม 
 

ผู้มีอ านาจลงนาม พิจารณา
อนุญาตหรือไม่อนุญาต 
 

5 วันท าการ กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

7) การแจ้งผลพิจารณา 
 

เจ้าหน้าท่ีแจ้งผลการพิจารณา
ภายใน 7 วันท าการหลังเสร็จสิ้น
การพิจารณาและจัดส่งเอกสาร
ให้แก่ผู้ประกอบการต่อไป 
 

60 นาที กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสชั
สาธารณสุข 

 

ระยะเวลาด าเนินการรวม  25 วันท าการ 
 

13. งานบริการนี้ ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว 20 วันท าการ 
 
14. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐผู้
ออกเอกสาร 

จ านวนเอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

ไม่พบเอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 
 
 
 

15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยืน่เพิ่มเติม 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1) 1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

2) 1.1 แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

3) 1.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบค าขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น) 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

4) 1.3 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้  
1.4 ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

5) 1.5 แบบแปลนแผนผัง จ านวน 1 
ชุด (ระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

6) 1.5.1  แผนที่แสดงที่ต้ังของโรงงาน
และสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียง 1.5.2  แผนผังแสดงสิง่
ปลูกสร้างภายในบริเวณที่ดินของ
โรงงาน รวมทั้งระบบการก าจัดน้ า
เสียและบ่อบาดาล (ถ้าม)ี 1.5.3  
แบบแปลนแผนผังที่ถูกต้องตาม
มาตราส่วน เช่นรูปด้านหน้า 
ด้านข้าง รูปตัด แปลนพื้น แสดง
ต าแหน่งเคร่ืองจักรและข้อมู
รายละเอียดการผลิตอ่ืนๆ  (ดู
ตัวอย่างตามรายละเอียดอ่ืน 
ตัวอย่างแบบแปลนแผนผงัและดู
รายละเอียดตามหมายเหตุ) 

- 1 0 ฉบับ  (กรณีอาหารที่ผลิตเป็นอาหาร
ที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท 
ชนิดที่มีความเป็นกรดต่ า และ
ชนิดปรับกรด (Low-acid 
Canned Foods and 
Acidified Foods) ต้องมี
ส าเนาหลักฐานเพิ่มเติม คือ 
•หลักฐานการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ควบคุมกระบวนการ
ผลิต (Retort Supervisor) 
•หลักฐานแสดง วุฒิการศึกษา, 
การฝึกอบรม, ประสบการณ์
ของผู้ก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process 
Authority)  
  - กรณีเป็นอาหารที่มีความ
เป็นกรดต่ า ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
ก. การศึกษาการกระจาย
อุณหภูมิในเคร่ืองฆ่าเชื้อ 
(Temperature  
Distribution) ที่ถูกต้องตาม
หลักทางวิชาการ และเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ 
สถานที่ผลิตก่อนการใช้งาน 
หรือเมื่อมีการปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์และโครงสร้างที่อาจมี
ผลกระทบต่อการท างานของ
เคร่ืองฆ่าเชื้อ เอกสารดังกล่าว 
ต้องด าเนินการและออก
เอกสารโดยผู้ก าหนด
กระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความ
ร้อน (Process Authority) 
ส าหรับเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบใช้
ความดันเพิ่ม (Overpressure 
retorts) ให้ศึกษาการกระจาย
ความร้อนในเคร่ืองฆ่าเชื้อทุก
เคร่ือง และทุกบรรจุภัณฑ์ แต่
ถ้าเป็นเคร่ืองฆ่าเชื้อแบบใชไ้อ
น้ า (Steam retort) ไม่
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

จ าเป็นต้องศึกษาทุกเคร่ือง 
ข. การศึกษาการแทรกผ่าน
ความร้อนในผลิตภัณฑ์อาหาร 
(Heat Penetration) ที่
ถูกต้องทางวิชาการและเป็น
ปัจจุบัน ซึ่งต้องศึกษา ณ 
สภาวะเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ท า
การผลิตจริง ได้แก่ เมื่อผลิต
ผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือเมื่อมีการป
ลี่ยนข้อก าหนดของผลิตภัณฑ์ 
หรือ เมื่อมีการเปลี่ยนภาชนะ
บรรจุเฉพาะส าหรับผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิด แต่ละขนาดบรรจุ 
หรืออ่ืนๆ เอกสารดังกล่าวต้อง
ด าเนินการและออกเอกสาร
โดยผู้ก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน (Process 
Authority) 
ค. การก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อด้วยความร้อน ต้องศึกษา
ภายใต้ปัจจัยเก่ียวกับสปอร์
ของจุลินทรีย์ที่เป็นเป้าหมาย
ในการก าหนดการฆ่าเชื้อ ได้แก่ 
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum) 
หรือกรณีที่ใช้ตัวชี้วัดอ่ืน ต้องมี
หลักฐานทางวิชาการว่ามีค่า
การต้านทานความร้อนที่
เทียบเท่าหรือสูงกว่าสปอร์ของ 
คลอสตริเดียม โบทูลินั่ม 
(Clostridium botulinum) 
 - กรณีเป็นอาหารชนิดที่ปรับ
กรด ต้องส่งเอกสาร
ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
ก. เอกสารการศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่ใช้ในการฆ่าเชื้อ
ผลิตภัณฑ์แต่ละ 
ชนิด และแต่ละขนาดบรรจุ
อย่างเหมาะสม มีการระบุค่า
ความเป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์
มีชิ้นเน้ืออยู่ในของเหลว ต้อง
ระบุช่วงเวลามากสุดและ
อุณหภูมิในการเก็บเพื่อการ
ปรับสภาพชิ้นเน้ือน้ันให้เป็น
กรด โดยก าหนดให้ค่าความ
เป็นกรดด่างสมดุลของ
ผลิตภัณฑ์เท่ากับหรือต ่ากว่า 
4.6 ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ในกรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด 
ภายหลังการฆ่าเชื้อด้วยความ
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

ร้อน 
ข. การก าหนดกระบวนการฆ่า
เชื้อ ต้องมีการศึกษาภายใต้
การควบคุมค่าความเป็นกรด
ด่าง พร้อมทั้งระบุปัจจัยวิกฤต
ที่ใช้ก าหนดกระบวนการฆ่าเชื้อ
เพื่อให้มั่นใจว่าอาหารน้ันจะไม่
มีการเจริญของจุลินทรีย์ที่ท า
ให้เกิดโรค โดยแสดงไว้ใน
กรรมวิธีการผลิตที่ก าหนด 
 - กรณีผลิตน้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมี
เอกสารที่ 
เก่ียวข้องเพิ่มเติม คือ ส าเนา
ผลวิเคราะห์น้ าดิบ (ถ้าม)ี 
 - กรณีผลิตนมพร้อมบริโภค
ชนิดเหลวที่ผ่านกรรมวิธีฆ่าเชื้อ
ด้วยความร้อนโดยวิธีพาสเจอร์
ไรส์ต้องแนบเอกสาร ผู้ควบคุม
กระบวนการผลิต 

7) 1.5.4 กรณีใช้เคร่ืองจักรร่วมกันใน
การผลิตอาหารหลายประเภทต้อง
แสดงมาตรการป้องกันการ
ปนเปื้อน 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

8) 1.5.5กรณีสถานที่ผลิตเคยได้รับ
อนุญาตจากส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดและประสงค์จะเพิ่ม
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจ
ให้จังหวัดด าเนินการ ต้องส่งสูตร
ส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต 
รายการเคร่ืองจักรที่ใช้ของ
ผลิตภัณฑ์เดิมที่เคยได้รับอนุญาต
ทุกชนิดเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

9) 1.6 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วย
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

การจดทะเบียนนิติบุคคล 
10) 2.การขอย้ายสถานที่ผลิตอาหาร

และสถานที่เก็บอาหาร 
กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

11) 2.1 แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

12) 2.2 แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบค าขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

13) 2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่ผลิตแห่งใหม ่
2.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
(ฉบับจริง) หรือส าเนาสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ (แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ห้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล) 

14) 2.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้  
2.7 ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

15) 2.7 เอกสารตามข้อ1.5 (หรือล าดับ
ที่ 5-8) ของกรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

16) 2.8 หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

17) 3. การขอย้ายเฉพาะสถานที่เก็บ
อาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

18) 3.1แบบตรวจสอบค าขอและบันทึก
ข้อบกพร่อง  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

19) 3.2 2. แบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
ตามแบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการ
หรือกรรมการที่มีอ านาจลงนาม
ตามหนังสือรับรองของนิติบุคคล
เป็นผู้ลงนามในแบบค าขอฯ และ
ต้องพิมพ์เท่านั้น)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

20) 3.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของ
สถานที่เก็บอาหารแหง่ใหม่ 3.4 
หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ (ฉบับ
จริง) หรือส าเนาสัญญาเช่าสถานที่
เก็บอาหาร (ถ้ามี)  
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 1 ฉบับ (แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ห้เช่าเป็น

บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ

บุคคล) 
21) 3.6 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่

ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้  
3.7 ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

22) 3.8 แผนผังที่ถูกต้องตามมาตรา
ส่วน ดังน้ี(ระบุชื่อและที่ต้ังทุกแผ่น) 
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ 1 แผนที่สังเขปแสดงทีต่ั้งของ
สถานที่เก็บอาหาร และสิ่งปลูก
สร้างบริเวณใกล้เคียง เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสมที่จะใช้
เป็นสถานที่จัดเก็บอาหารที่ขอ
อนุญาตผลิตและเป็นข้อมูลในการ
ตรวจติดตาม 
2 แผนผังภายในของสถานที่เก็บ
อาหาร ให้แสดงรายละเอียด 
ดังต่อไปนี้ 
ก.แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอยของอาคารต่าง 
ๆ ในบริเวณที่ตั้งของสถานที่เก็บ
อาหารและบริเวณข้างเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของห้อง
เก็บอาหาร พร้อมประโยชน์ใช้
สอยของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ 
ในชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร 
โดยระบุมาตราส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดงทิศทาง
เดินผ่านเข้า-ออกแต่ละห้องใน
แบบแปลนด้วย 
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร 
-  ให้แสดงการจัดแยกเก็บอาหาร
แต่ละชนดิเป็นสัดส่วน 
-  ให้แสดงระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสงสว่าง 
-  ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บ
และรักษาคุณภาพของอาหารให้



10/12 
 

ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

คงสภาพตามความจ าเป็น 
23) 3.9หนังสือมอบอ านาจทั่วไป (กรณี

ผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มาด าเนินการ
ด้วยตนเอง) ติดอากรแสตมป์ 30 
บาท (ต่อผู้รับมอบอ านาจ 1 คน) 
กรณีผู้ขออนุญาตเป็นนิติบุคคลการ
มอบอ านาจทั่วไปต้องเป็นไปตาม
เงื่อนไขของนิติบุคคลผู้ขออนุญาต 
อาจต้องประทับตราส าคัญของ
บริษัทด้วย ในกรณีที่ระบุไว้ใน
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

24) 4.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น 
เพิ่ม-ลดสถานที่ผลิตหรือสถานที่
เก็บอาหาร การเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนแผนผัง หรือการเพิ่ม-ลด
เคร่ืองจักร เป็นต้น 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 0 ฉบับ - 

25) 4.1 แบบตรวจสอบค าขอและ
บันทึกข้อบกพร่อง 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

26) 4.2แบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตาม
แบบ สบ.2 (ผู้ด าเนินกิจการหรือ
กรรมการที่มีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลเป็นผู้
ลงนามในแบบค าขอฯ และต้อง
พิมพ์เท่านั้น) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

2 0 ฉบับ - 

27) 4.3 ส าเนาทะเบียนบ้าน  
4.4 หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ 
(ฉบับจริง)หรือส าเนาสัญญาเช่า
สถานที่ผลิตและสถานที่เก็บอาหาร 
(ถ้ามี) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ แนบส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนและส าเนาทะเบียน
บ้านของผู้ให้เช่า(กรณีผู้ยินยอม
ให้ใช้สถานที่หรือผูใ้ห้เช่าเป็น
บุคคลธรรมดา)หรือแนบ
หนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล(กรณีผู้ยินยอมให้ใช้
สถานที่หรือผู้ให้เช่าเป็นนิติ
บุคคล) 

 
28) 4.5 เอกสารตามข้อ1.5 (หรือล าดับ

ที่ 5-8) ของกรณีการขอเพิ่ม
ประเภทอาหาร 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  

29) 4.6 กรณีเพิ่ม-ลดเคร่ืองจักร ให้
ระบุก าลังแรงม้ารวมเดิมที่เคย
ได้รับอนุญาต  และระบุก าลัง
แรงม้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิม
ด้วย 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ  
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ท่ี รายการเอกสารยื่นเพิ่มเติม 
หน่วยงานภาครัฐผู้

ออกเอกสาร 
จ านวนเอกสาร 

ฉบับจริง 
จ านวนเอกสาร 

ส าเนา 
หน่วยนับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

30) 4.7กรณีเป็นการขอเพิ่มสถานที่เก็บ
อาหาร ให้ส่งเอกสารเพิ่มเติมดังน้ี 
(ดูรายละเอียดตามหมายเหตุ)  

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ ก.แผนผังแสดงต าแหน่งพร้อม
ประโยชน์ใช้สอยของอาคาร
ต่าง ๆ ในบริเวณที่ต้ังของ
สถานที่เก็บอาหารและบริเวณ
ข้างเคียง 
ข.แปลนพื้นแสดงบริเวณของ
ห้องเก็บอาหาร พร้อม
ประโยชน์ใช้สอย 
ของห้องหรือบริเวณต่าง ๆ ใน
ชั้นของอาคารที่ใช้เก็บอาหาร 
โดยระบุมาตราส่วนของแปลน
พื้นที่ถูกต้องพร้อมแสดง
ทิศทางเดินผ่านเข้า-ออกแต่ละ
ห้องในแบบแปลนด้วย 
ค.การจัดห้องหรือบริเวณที่เก็บ
อาหาร 
-  ให้แสดงการจัดแยกเก็บ
อาหารแต่ละชนิดเป็นสัดส่วน 
-  ให้แสดงระบบการถ่ายเท
อากาศ ระบบแสงสว่าง 
-  ให้แสดงอุปกรณ์ที่ใชใ้นการ
เก็บและรักษาคุณภาพของ
อาหารให้คงสภาพตามความ
จ าเป็นสภาพตามความจ าเป็น 

31) 4.8 ส าเนาค าขอรับเลขสถานที่
ผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน 
(แบบ สบ.1) ที่ได้รับอนุญาตไว้ 4.9
ส าเนาแบบการแก้ไขสถานที่ผลิต
อาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ 
สบ.2) ที่เคยได้รับอนุญาตไว้ (ถ้าม)ี 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

0 1 ฉบับ - 

32) 4.10หนังสือมอบอ านาจทั่วไป 
(กรณีผู้ด าเนินกิจการไม่ได้มา
ด าเนินการด้วยตนเอง) ติดอากร
แสตมป์ 30 บาท (ต่อผู้รับมอบ
อ านาจ 1 คน) กรณีผู้ขออนุญาต
เป็นนิติบุคคลการมอบอ านาจทั่วไป
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของนิติ
บุคคลผูข้ออนุญาต อาจต้อง
ประทับตราส าคัญของบริษัทด้วย 
ในกรณีที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล) 

กลุ่มงานคุ้มครอง
ผู้บริโภคและเภสัช
สาธารณสุข 

1 0 ฉบับ - 

 
15. ค่าธรรมเนียม 
 ไม่มีค่าธรรมเนียม 
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16. ช่องทางการร้องเรียน 
1) ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียนและปราบปรามการกระท าผิดกฎหมายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ศรป.) ส านักงาน

คณะกรรมการอาหารและยา ช้ัน1 อาคาร 1 ถนนติวานนท์  ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์หมายเลข 0 2590 7354 -55 โทรสาร 0 2590 1556     
E-mail :1556@fda.moph.go.th สายด่วน 1556  สายด่วนของรัฐบาล 1111 ส านักอาหาร โทร. 02-590-7320  

2)  ศูนย์บริการผลิตภัณฑ์สุขภาพเบ็ดเสร็จ ( One Stop Service Center: OSSC) 
 กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา 
 255 หมู่ 11 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30280  
 โทรศัพท์: 0 4446 5010-49 ต่อ 105 
3)  ศูนย์บริการประชาชน ส านักปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 / สายด่วน 1111 / www.1111.go.th / ตู้ ปณ.1111 เลขท่ี 1 ถ.

พิษณุโลก เขตดุสิต กทม. 10300 
 

17. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  
1) แบบฟอร์มและตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม 
2) ตัวอย่างแบบแปลนแผนผัง 
3) ตัวอย่างรายละเอียดอื่น 
4) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอเพิ่มประเภท) 
5) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีขอย้ายสถานท่ีผลิตและสถานท่ีเก็บอาหาร) 
6) แบบตรวจสอบค าขอและบันทึกข้อบกพร่อง (กรณีเพิ่มหรือลดสถานท่ีผลิต เปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง เพิ่ม

หรือลดเครื่องจักร) 
7) หลักเกณฑ์การย้ายสถานเกี่ยวกับการอนุญาตอาหารไปต้ัง ณ จังหวัดใหม่ 

 

18. หมายเหตุ 
1. ระยะเวลาการขอแก้ไขสถานท่ีผลิตอาหารที่ไม่เข้าข่ายโรงงาน (แบบ สบ.2) กรณีต้องตรวจสถานท่ีผลิต 

1.1. การขอเพิ่มประเภทอาหาร ใช้ระยะเวลาท้ังส้ิน 25 วันท าการ ระยะเวลา 65 วันท าการ (กรณีสถานท่ีผลิต
อาหารผลิตประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต) 

1.2. การขออนุญาตย้ายสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร ระยะเวลา 40 วันท าการ  
1.3. การขอเปล่ียนแปลงแก้ไข เช่น เพิ่ม-ลดสถานท่ีผลิตหรือสถานท่ีเก็บอาหาร หรือเปล่ียนแปลงแบบแปลนแผนผัง 

หรือเพิ่ม-ลดเครื่องจักร เป็นต้น ระยะเวลา 25 วันท าการ หรือระยะเวลา 65 วันท าการ (กรณีสถานท่ีผลิตอาหารผลิต
ประเภทอาหารที่ไม่ได้มอบอ านาจให้ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต) 
โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่ได้รับเอกสารที่ครบถ้วน จนถึงลงนามอนุญาตโดยผู้มีอ านาจ ไม่นับรวมเวลาปรับปรุงแก้ไขสถานท่ี
ผลิตท่ีเป็นข้อบกพร่องเล็กน้อย ความไม่พร้อมของผู้ประกอบการ และการช้ีแจงข้อมูลของผู้ประกอบการ 

2. เอกสารที่เป็นส าเนาท้ังหมดต้องลงลายมือช่ือรับรองส าเนาโดยผู้ด าเนินกิจการหรือกรรมการท่ีมีอ านาจลงนามตาม
หนังสือรับรองของนิติบุคคลหรือผู้รับมอบอ านาจท่ัวไปท่ีมีอ านาจลงนามรับรองเอกสารได้ 

วันที่พิมพ์ 13/07/2558 
สถานะ คู่มือประชาชนอยู่ระหว่างการจัดท า/แก้ไข (User) 
จัดท าโดย พิสิทธ์ิ คงศักด์ิตระกูล 
อนุมัติโดย - 
เผยแพร่โดย - 

 


